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REF. IBZ32189

725 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 37m² Trädgård till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  .
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Ibiza
Stad, Ibiza med ett start pris på 675,000 €

Inom några minuter från Ibiza stad, som ligger i den vackra staden Jesus, hittar vi
detta helt nya, moderna lyxiga lägenhetskomplex.

På bottenvåningen hittar vi en lägenhet på 105 m² med trädgård och privat pool som
är tillgänglig för €725.000. På första våningen har vi två lägenheter med terrasser
tillgängliga för €649.500.

Med utsikt över öppna betesmarker bakåt och utsikt över Ibizas mest lyxiga
utveckling "Can Rimbau" på framsidan, garanteras lugn och avskildhet.

Material i kök, badrum och andra utrymmen kommer att levereras av kvalitetsbutiken
Porcelanosa för att säkerställa att de högsta kraven och önskemålen från våra köpare
uppfylls. Varje lägenhet har en dedikerad parkeringsplats i det underjordiska garaget,
som kan nås med hiss.

Beläget i Jésus livliga centrum hittar vi restauranger, barer, snabbköp och gym inom
3-4 minuters gångavstånd. Talamanca Bay ligger 5-10 minuters promenad bort och
erbjuder restauranger som är öppna året runt där du kan njuta av lunch eller middag
medan du har utsikt över ett kristallklart turkost hav.

Projektet ska vara klart om 22 månader.

lucasfox.se/go/ibz32189

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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